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Jornada sobre recerca i conservació

del medi natural

Aportacions de la recerca a la gestió
dels espais naturals protegits

dels Països Catalans

El Prat de Llobregat, 21 i 22 d’octubre de 2011

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

Filial de l’Institut d’Estudis Catalans

Llocs de celebració i accessos:

Cèntric Espai Cultural. Plaça de Catalunya, 39-41. El Prat de Llobregat. S’hi pot 
accedir amb transport públic mitjançant les línies 65 i 165 de TMB, amb origen 
a l’Avinguda del Paral·lel-Lleida de Barcelona i que tenen parada prop d’aquest 
equipament o mitjançant Renfe Rodalies, línia R2, atès que l’estació de tren es 
troba a menys de deu minuts a peu. L’equipament també disposa d’aparcament 
i cafè-restaurant. 

Masia de Can Comas. Camí de la Ribera, s/n. El Prat de Llobregat. Atès que 
aquest equipament es troba fora del nucli urbà, només s’hi accedeix amb ve-
hicle privat. Amb mo� u de la celebració d’aquesta jornada, es disposarà, però, 
d‘un servei d’autobús especial i gratuït que sor� rà de l’estació de la Renfe quin-
ze minuts abans de l’inici de la sessió del dissabte dia 22 i que posteriorment 
també permetrà accedir als Espais Naturals del Riu i al Cèntric Espai Cultural. 
Per poder u� litzar aquest autobús, caldrà no� fi car-ho al moment de fer la ins-
cripció a la jornada.

Espais Naturals del Riu. El punt de trobada per visitar aquests espais serà l’apar-
cament dels Espais Naturals del Riu que es troba adequadament indicat a par� r 
de la carretera B-203 que va del nucli urbà del Prat de Llobregat a la platja del 
Prat. Es disposarà d’un servei d’autobús especial i gratuït des de la masia de Can 
Comas per a les persones que u� litzin el transport públic. 

Per a més informació, consulteu: h� p://www.iec.cat.



Jornada sobre recerca i conservació del medi natural

Aportacions de la recerca a la ges� ó dels espais naturals protegits dels Països Catalans

El Prat de Llobregat - 21 i 22 d’octubre de 2011 

Ì

Programa

Divendres 21 d’octubre de 2011

Lloc: Cèntric Espai Cultural, el Prat de 

Llobregat

Ma! : de 9.30 a 14 h.

Inauguració de la jornada sobre 

recerca i conservació del medi natural 

a càrrec de D"#$% S&''"( (Secció de 

Ciències i Tecnologia de l’Ins* tut 

d’Estudis Catalans), J-/&2 M"'$" N$5-( 

(Ins* tució Catalana d’Història Natural) 

i S&'6$ A7&6'& (Ajuntament del Prat de 

Llobregat).

Presentacions:

� Recerca, conservació i ges� ó de la 

biodiversitat al Parc Natural Regional 

de Port Comte (Alguer, Sardenya, Itàlia), 

a càrrec de V$((-'$- G"8"7&, Parc Natu-

ral Regional de Port Comte i d’A5(-5$ 

T-''&, Ins* tut d’Estudis Catalans 

i Ins* tut per al Desenvolupament 

Ambiental de la Mediterrània.

� La recerca als espais marins protegits 

de la Mediterrània catalana, a càrrec de 

M$<&7 Z"="7", Departament d’Ecologia, 

Universitat de Barcelona.

� Prioritats de la recerca en la con-

servació dels espais naturals protegits 

de les Illes Balears, a càrrec de G>$77&? 

X. P-5/, Departament de Ciències de la 

Terra, Universitat de les Illes Balears.

� El coneixement i la conservació de la 

biodiversitat a les reserves naturals de la 

Catalunya Nord, a càrrec de J&"5-A5%'@ 

M"6%"7->, Federació de les Reserves 

Naturals Catalanes, Reserva Natural 

Nacional del Bosc de la Massana.

Tarda: de 15.30 a 20 h.

Presentacions:

� La recerca i la conservació del medi 

natural pirinenc a Andorra, a càrrec 

de M"'(" D-?Q5&WY, Centre d’Estudis 

de la Neu i la Muntanya d’Andorra 

(CENMA), Ins* tut d’Estudis Andorrans 

(IEA).

� El coneixement i la ges� ó dels ecosis-

temes aquà� cs a Catalunya, a càrrec 

de S&'6$ S"="(&', Departament de 

Ciències Ambientals, Universitat de 

Girona.

� L’estudi i la conservació de la fl ora 

a les terres valencianes, a les Illes i al 

Principat, a càrrec de J-/&2 A. R-//&77[, 

Jardí Botànic Marimurtra, Fundació Carl 

Faust, Blanes.

� Aportacions de la recerca a la 

conservació dels espais estèpics de la 

Franja de Ponent, a càrrec de D"#$% 

B"%$", Escola Politècnica Superior 

d’Osca, Universitat de Saragossa.

Dissabte 22 d’octubre de 2011

Lloc: Masia de Can Comas, Parc Agrari 

del Baix Llobregat.

Ma! : de 9.30 a 11 h.

Benvinguda a càrrec de J-/&2 M-5("/&77, 

Parc Agrari del Baix Llobregat.

Presentació:

� La recerca aplicada a la formulació 

de plans de conservació de la Xarxa de 

Parcs de la Diputació de Barcelona: el 

cas del Parc Natural del Montseny, a 

càrrec de D"5$&7 G>$5"'(, Parc Natural 

del Montseny, Ofi cina Tècnica de Parcs 

Naturals, Diputació de Barcelona.

Lloc: Reserva Natural del Delta del 

Llobregat.

D’11.30 a 15 h.

Sor* da de camp als espais naturals 

protegits del Prat de Llobregat per 

veure diferents exemples de l’aplicació 

de la recerca a la conservació del delta 

del Llobregat.

Lloc: Cèntric Espai Cultural, el Prat de 

Llobregat.

Tarda: de 16.30 a 19 h.

Presentacions:

� El programa de conservació i segui-

ment de la biodiversitat de la Xarxa de 

Parcs de la Generalitat de Catalunya, 

a càrrec de F'"5W&/W D$&6-, Direcció 

General del Medi Natural i Biodiver-

sitat del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural.

� Nous reptes en la conservació dels 

espais naturals protegits de Catalunya: 

les aportacions del Consell de Protecció 

de la Natura, a càrrec de J-"5%-?Q5&W 

R-/, Consell de Protecció de la Natura.

Presentació de conclusions i clausu-

ra de la jornada sobre recerca i 

conservació del medi natural. J-/&2 

G&'?"$5, Ins* tució Catalana d’Història 

Natural.

Inscripcions

L’assistència a la jornada és gratuïta 

però cal inscriure-s’hi prèviament 

trucant al telèfon 933 248 582 o enviant 

un correu electrònic a ichn@iec.cat 

fent constar el nom i els cognoms. Per 

qües* ons d’organització (aforaments 

dels equipaments, transport col·lec* u, 

etc.) no es garanteix la possibilitat 

d’assis* r a aquesta jornada a aquelles 

persones que no hagin fet la inscripció 

prèvia.Ì


